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Po delší přestávce zdravím všechny přá-
tele u zeleného stolu. Psal se rok 2013, 
byl to prosinec a byl to ten den, kdy vy-
šlo „NULTÉ“ číslo „našeho časopisu“.
Několik měsíců před tímto datem se 
„NÁŠ“ čtyřlístek usnesl, že bude vydá-
vat 4x v roce bridžový časopis. Myslím, 
že to byl šťastný krok a doufám, že se 
nemýlím. Byl to jediný bridžový infor-
mátor vydávaný tiskem NA PAPÍRU 
a jsou ještě i tací, kteří upřednostňují 
četbu tištěnou před hleděním na moni-
tor s myší v ruce.
Po dobu pěti let jsme v kostce byli in-
formováni o bridžových zajímavostech 
u nás i ve světě. Mnohému jsme se při-
učili z různých partii sehrávaných svě-
tovými mistry. V jiné kapitole: „To se 
mi ještě nestalo“ jsme se mohli setkat 
i s tím že i velcí mistři mohou chybovat. 
Já osobně si při sehrávce velmi často 
v hlavě promítnu některou úvahu z ka-
pitoly „Jak rozehrát barvu“.
Byly úžasně zajímavé příspěvky pamět-
níků na začátky obrozeneckého období 
bridže v šedesátých letech minulého 
století. Jejich autorům i všem, kteří při-
spěli svými bridžovými zážitky, jmé-
nem redakce děkuji.
Dle mého osobního názoru byl časopis 
velmi zdařilý, v dnešní době je to názor 
generace seniorů. Dnešní generace šus-
těním papíru opovrhuje. Je zahleděna 

do svých mobilních telefonů, hbitě po-
hybuje prsty, okolí nevnímá. Na svém 
monitoru nalezne vše, co ji zajímá a co 
potřebuje. Je to generace, která žije v ji-
ných sférách. Já si kladu otázku, zda je 
šťastná, zda není o některé osobní pro-
žitky ochuzena. Ale ona to neřeší.
Já patřím k těm, kteří zůstávají věrni 
šustění papíru, vůni nové knihy, ale 
myš ráda uchytím a počítač využiji 
vždy, abych dostala rychlou odpověď 
na vše, kde mé znalosti nestačí. S do-
tazem na správnou rozehrávku barvy 
se s důvěrou obrátím na Tomáše, muže 
vždy ochotného a jsem si jista, že mi 
nezištně a dobře poradí, přesně tak, jak 
redigoval tento časopis.
Posunuli jsme se o 5 let, píše se prosi-
nec 2018 a časopis č. 20 je poslední 
tiskem vydávaný informátor. Na zá-
věr všem věrným účastníkům zájezdů 
s naší Evičkou, věrným čtenářům naše-
ho 5 let vydávaného časopisu přejeme: 
Vše nejlepší, štěstí, zdraví a dobré karty 
v nastávajícím roce 2019.

Na shledanou u zeleného stolu se těší
Alena a Mario

Bridž je hra gentlemanů. Je tomu ale 
opravdu tak? Bohužel často není. Bridž 
je nádherná královská hra a mám pro

Prolog, dnes 
epilog
Alena Petrovská

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 25. 2. 2019 v 1000

♠ Pět dvouhodinových 
lekcí probíhá vždy v pondělí 
od 10 do 12 hodin. Probí-
rat budeme různá témata 
z licitace včetně konvencí, 
sehrávky i obrany. Výuka 
probíhá formou hraní při-
pravených partií a jejich 
následným rozborem.
♥ Cena kurzu: 800 Kč, ab-
solventi některého z mých 
předchozích kurzů mají 
sníženou věrnostní cenu 
650 Kč. Vhodné pro hráče 
všech pokročilostí kromě 
úplných začátečníků.

Kurzy bridže pro začátečníkyKurzy bridže pro začátečníky
i pokročiléi pokročilé

Nový kurz pro začátečníky v Italské
27. 2. 2019 v 1800 hodin

♦ Ukázková hodina zdarma 27. 2. v 1800 hodin.– 
NUTNÁ REZERVACE. Kurz má 10 lekcí, vždy ve 
středu od 1800 do 2000 hodin. Cena 1.950 Kč.

♣ Zavolejte a přijďte se nezávazně podívat na 
ukázkovou hodinu. Hrajeme v krásných prostorech 
bridžového klubu v centru Prahy.

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:
Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, . . /

Adresa klubu: Praha 2, Italská 17. Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od vchodu 
do čísla 17. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu.

Velmi křehké 
vztahy
Eva Fořtová
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vás několik doporučení, jak si ji užívat 
co nejlépe.
Važte si svého partnera. Buďte k němu 
tolerantní. Dobrý partner je vzácná hod-
nota a je třeba si ho hýčkat, jinak může-
te o něj snadno přijít. Ano, dělá chyby. 
Všichni je děláme, někdo víc a někdo 
méně a nikdo ne schválně. Jeho chy-
bu přejděte, spokojte se s jeho „sorry“. 
Partner o svém opomenutí vět -šinou ví 
a nemá smysl vše dále během turnaje 
rozebírat a tím ho ještě více stre -sovat. 
Navíc velmi funguje zákon akce a reak-
ce – partnerovi vyčiníte, o několik par-
tií dál něco zkazíte také a partner pak 
má tendenci vám to „vrátit“. Snažte se 
držet své emoce na uzdě, i když to ně-
kdy není lehké.

Buďte laskaví k soupeřům. Pokud máte 
skvělý výsledek, není potřeba ho ko-
mentovat, naučte se radovat potichu. 
Soupeři sami také vidí, že to nezvládli. 
Zdržte se komentářů typu „vždyť jste 
mi to zadali výnosem“, „porazili jste 
se sami“ apod., soupeře by to mrzelo 
a není to nutné.
Buďte féroví. Bridž se nehraje tělem, jen 
licitačními kartičkami a poté karta -mi. 
Při licitaci a obraně nepozorujte výraz 
svého partnera, nekoukejte na něj, ný-
brž do svých karet. Snažte se vyvarovat 
posuňků, krčení rameny, kroucení hla-
vou, vzdychání a samozřejmě hlasitých 
poznámek při licitaci i obraně.
Nesnažte se u stolu sami řešit nesrovna-
losti ani čekat, jestli vám soupeři něco 
„odpustí“ nebo „neodpustí“. Od toho 

je v turnaji vedoucí, který vše dokáže 
napravit. Pokud nepřiznáte barvu nebo 
uděláte jinou nesrovnalost, zavolej-
te hned sami rozhodčího, který ví, co 
s tím a napraví to. Předejdete tím zby-
tečným emocím a scénkám u stolu.
Mějte respekt k autoritám. Když zavo-
láte rozhodčího, v klidu mu vysvětlete, 
co se stalo. Nezpochybňujte jeho roz-
hodnutí, pokud se vám nelíbí, můžete 
se odvolat k jury, případně k národní-
mu odvolacímu výboru.
Pokud jste tichý hráč, chovejte se podle 
toho. Vyložte karty na stůl a dál už na 
ně nijak nesahejte ani je nepřerovnávej-
te kromě přidávání podle pokynů hlav-
ního hráče. Nechte stůl přehledný, vaše 
ruce na stůl nepatří. Nerušte svého 
partnera v přemýšlení poklepáváním na 
stůl se slovy, „jsi na stole“ apod. Vyu-
žijte těch pár minut k tomu, abyste si 
chvilku odpočinuli a nechte svého part-
nera v klidu partii sehrát.

Když se hlavní hráč nebo partner v ob-
raně zamyslí, nechte ho přemýšlet. Ne-
koukejte na něj významně, ale naopak 
tento čas využijte i ve svůj prospěch 
a také rozmýšlejte obranu. Partnera 
probuďte slovy „jsi na řadě“ až tehdy, 
když jste si jisti, že skutečně usnul.
Važte si sami sebe. Pokud uděláte chy-
bu, není potřeba se omlouvat desetkrát 
a celý zbytek turnaje si sypat popel na 
hlavu. Soustřeďte se na další partii a na 
tu zkaženou už nemyslete. Jsme jen lidi 
a děláme chyby a není nutné pokazit ně-
kolik dalších partií.

Je nás bridžistů málo, tak musíme spolu 
dobře vycházet a vzájemně se tolerovat 
a respektovat. Abychom si tuto krásnou 
hru měli s kým užívat, s kým hrát, ale 
i proti komu hrát a aby nám bridž při-
nášel stále spoustu radosti bez ohledu 
na výsledky.

Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 3 zdvihy?

 ♠AJ65 ♠10432

Zahrání desítkou nic nepřináší a tak 
první, co nás napadne je zahrát malou 
kartu do kluka. Pokud bude fi gura dubl 
před esem, získáme tři zdvihy. Ale na 
druhou stranu, pokud bude dubl fi gura 
za esem, je správné v prvním zdvihu 
zahrát malou do desítky. Ale to dává jen 
24%, kdežto při zahrání do kluka splní-
me ještě při KQx před nebo při KQ sec 
kdekoliv. Zahrání malé do kluka tedy 
vítězí s 37%.
Stačí však malý rozdíl a vše bude jinak. 
Jen zaměníme 6 za 8.

 ♠AJ85 ♠10432

Zahrání malé do kluka nyní již dává 
40%, ale ještě lepší je teď zahrát desít-
kou s tím, že v dalším kole zaimpasu-
jeme do osmičky. Tím si pravděpodob-
nost zvýšíme až na 44%.

Na 17. mistrovství světa juniorských 
týmů konaném v srpnu v čínském Wu-
jiang přišlo ve 13. kole rozdání, které 
v zápase Francie – Kolumbie přineslo 
značně neobvyklý výsledek.

Rozdání 9, rozdával N, EW v druhé.

Západ Sever Východ Jih
 3♦ pas pas
3BT pas pas kontra
pas pas 4♥ kontra
pas…

Také bych na Západě řekl 3BT stej-
ně jako francouzský junior. A možná 
bych po kontra také utekl do 4♥ jako 
Východ. Výsledek byl ale fatální. Šest 
pádů s kontrem v druhé hře.

„Mínus 1 700“ hlásili hráči svým týmo-
vým kolegům po skončení zápasu při

Jak rozehrát 
barvu
Tomáš Fořt

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

♠54
♥9
♦A109863
♣K873

♠KQ108
♥AJ1065
♦K7
♣109

♠ J76
♥Q8432
♦54
♣542

♠A932
♥K7
♦QJ2
♣AQJ6
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prostý impas (48% oproti 50%), ale 
přídavné šance na dubl dámu károvou 
(přes 4%) převažují pravděpodobnost 
ve prospěch skvízu. A sláva při splnění 
závazku na skvíz je také výrazně větší 
než při splnění na prostý impas.

Občas se na Eviččiných dovolených 
vyskytne nehrající partner či partnerka 
bridžových hráčů, občas i nějaký poto-
mek. Ale počtem nepřesáhnou dopro-
vázející pejsky. Nejčastějšími účastníky 
výjezdů jsou Čekinka Evičky a Tomáše 
Fořtových, Kuba Věrušky Janouškové, 
Amálka Helenky a Petra Pickových, 
Aimy Marcely Coňkové a Zdeňka La-
štovičky a další a další pejskové. Z těch, 
kteří už jsou v psím nebíčku, nejde ne-
zmínit Deričku Alenky a Maria Petrov-
ských.
Někteří pejskové během dopoledních 
a večerních turnajů čekají trpělivě v ho-
telovém pokoji, jiní jsou přítomni v hra-
cí místnosti, již dobře zvládají se svými 
lidmi střídání a už se blíží doba, kdy 
za od stolu odběhnuvšího tichého hrá-
če budou podle pokynů hlavního hráče 
přidávat karty. A také už se po -malu 
mohou s hráči plést. Při loňském turnaji 
v Mariánských Lázních mi jeden sou-
peř mezi hrou řekl: „Támhle v rohu leží 
Pick!“ Vyděsilo mě to, dokud jsem Pe-
tra neviděla hrajícího u blízkého stolu 

a v rohu neležela ani piková karta, ale 
Pickovic Amálka.
A na závěr ještě jedna příhoda, už hez-
kých pár let stará, tentokráte z výjezdu 
v Albrechticích. Maruška Jelínková 
měla s sebou mladého foxteriéra Toma, 
který se jeden den zaběhl. Pátrání neby-
lo jednoduché, zúčastnilo se ho hodně 
hráčů, ale nakonec se Tomík v pořádku 
dostal zpět do hrací místnosti.
Další den jsme potkali Báru Hlaváčo-
vou, jak rozvážným krokem obchází 
areál Nové Louky a něco hledá. Ukáza-
lo se, že hledá svého tehdy asi dvoule-
tého Zbyška. Na naše podotknutí, že 
Marie svého pejska hledala s daleko 
větším zaujetím než ona svého synka, 
odvětila. „Tomík je Maruščin první pes, 
ale Zbyšek už moje čtvrté dítě!“

Další poměrně častá situace nastá-
vá, když hlavní hráč má zahrát z ruky 
a jmenuje kartu stolu nebo naopak, když 
vynese ze svého listu místo ze stolu.

Výnos hlavního hráče z nesprávného 
listu

V první řadě může libovolný z obránců 
výnos přijmout a hra pokračuje, jako by 
se nic nestalo. Pokud obránce, který je 
na řadě, přidá kartu bez požadavku na 
vzetí výnosu zpět, pokládá se to za při-
jetí výnosu a nesrovnalost je zhojena.

porovnávání výsledků. „To je dobré, 15 
IMP pro nás.“ Zněla odpověď.
Co se stalo na druhém stole? Dražba se 
vyvíjela podobně, jen zahajitel nasadil 
laťku ještě o trochu výše.

Západ Sever Východ Jih
 4♦ pas pas
kontra pas 4♥ kontra
rekontra pas…

Východ však po partnerově rekontra 
buď zapomněl dohodu, nebo jen usou-
dil, že nemá kam utíkat a tak zapasoval. 
Prokázal sice lepší techniku a spadl jen 
pětkrát. Ale místo zisku 300 bodů a +7 
IMP spadl za 2800 a ztratil 15 IMP.
Nejen v hlavním turnaji do 26 let, ale 
i v kategorii do 21 let bylo živo.

Rozdání 12, rozdával W, NS v druhé.

Západ Sever Východ Jih
2♠ pas 2BT* pas
3♣* pas 3BT pas
pas kontra rekontra pas…

Západ ukázal minimum a slabé piky. 
Sice z toho plyne, že by mu mělo něco 
zbýt v červených barvách, ale s přecho-
dy mohou být nepřekonatelné problémy 
a tak se Východ spokojil s 3 BT. Sever 
použil výnosové kontra, které podle 
jeho partnerských dohod znamenalo: 
„Vynes srdce!“ A chvíli se radoval, že 
partner nezapomněl a srdce opravdu 
vynesl.
Hlavní hráč však vzal výnos esem, od-
blokoval pik, odehrál všechny trefy 
a pak přešel ♦K na stůl. V té době už 
musel Jih odhodit od jedné ze svých 
dam, takže hlavní hráč splnil rekontro-
vaný závazek s nadzdvihem a získal 
1600.
Na druhém stole byli hráči ambicióz-
nější.

Západ Sever Východ Jih
2♠ pas 4BT pas
5♣ pas 5♥ pas
6♦ pas 7♣ pas…

Východ se nezdržoval zjišťováním, 
zda partner má rezervu a hned nasadil 
Blackwooda. Dozvěděl se, že partner 
má ♠K a ♦K.

Stejný proces jako u prvního stolu nebo 
uhodnutí ♦Q vede i ke splnění 7♣. Hlav-
ní hráč však vytrumfoval, pak uspěcha-
ně zahrál káro do krále, zahodil srdce 
na pik a impasoval káro na špat -nou 
stranu. Ztráta -18 IMP.
Pravděpodobnost, že obě fi gury jsou 
u sebe je sice o chloupek menší než

♠964
♥KQJ1087
♦8
♣854

♠Q107
♥96
♦Q975432
♣7

♠A
♥A4
♦AJ10
♣AKQJ1093

♠KJ8532
♥532
♦K6
♣62

Nehrající 
účastníci zájezdu
Jarmila Kulišanová

Rozhodčí na 
vaší straně
Tomáš Fořt
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Pokud tento výnos obránci nepřijmou, 
může opět kdokoliv z nich požadovat, 
aby byl výnos vzatý zpět. V tom přípa-
dě prostě hlavní hráč vrátí chybně vy-
nesenou kartu zpět a vynese ze správné 
strany. Na rozdíl od výnosu obránců zde 
nenásleduje žádná sankce, protože uká-
záním karty hlavního hráče není předá-
na partnerovi žádná informace.
Pokud by se podobná nesrovnalost stala 
obráncům, pravidla již tak benevolentní 
nejsou. Zde totiž ukázáním karty předal 
obránce, který nesprávně vynesl, part-
nerovi neoprávněnou informaci.
V pravidlech je k výnosu hlavního hrá če 
z nesprávné strany napsáno (vybral jsem 
jen důležité části pravidel):
PRAVIDLO 55 – VÝNOS HLAVNÍHO 
HRÁČE MIMO POŘADÍ
A. Přijatý výnos hlavního hráče
Vynese -li hlavní hráč ze svého listu 
nebo z listu tichého hráče mimo pořadí, 
kterýkoli obránce může výnos přijmout 
nebo požadovat, aby byl výnos vzat 
zpět. Pokud se každý z obránců rozhod-
ne jinak, má přednost volba hráče, který 
je na řadě.
B. Hlavní hráč musí vzít zpět výnos mi-
mo pořadí
1. Vynesl -li hlavní hráč ze svého listu 
nebo z listu tichého hráče mimo pořadí, 
když byl na řadě k výnosu obránce, a byl 
požádán vzít výnos zpět podle Pravidla 
55 A, vrátí hlavní hráč chybně vynese-
nou kartu bez nápravy zpět do původní-
ho listu.
2. Vynesl -li hlavní hráč z nesprávného 
listu, když byl na řadě k výnosu ze své-

ho listu nebo z listu tichého hráče, a byl 
požádán vzít výnos zpět podle Pravidla 
55 A, vrátí hlavní hráč chybně vynese-
nou kartu zpět do původního listu a musí 
vynést ze správné strany.
PRAVIDLO 59 – NELZE VYNÉST 
NEBO PŘIDAT JAK POŽADOVÁNO
Hráč může hrát jakoukoli právoplatnou 
kartu, pokud nemůže vynést nebo při-
dat tak, aby vyhověl nápravě. Buď nemá 
žádnou kartu požadované barvy, nebo 
má karty pouze v barvě, kterou má za-
kázáno vynést, nebo musí přiznat barvu.
PRAVIDLO 60 – PŘIDÁNÍ PO NE-
PRÁVOPLATNÉM ZAHRÁNÍ
A. Přidání karty po nesrovnalosti
1. Pokud soupeř po pravici hráče vynesl 
nebo přidal mimo pořadí nebo předčas-
ně a tento hráč neprovinilé strany ná-
sledně zahrál dříve, než byla stanovena 
náprava, zaniká právo na nápravu tohoto 
provinění.
2. Došlo -li k zániku práva na nápravu 
nesrovnalosti, je neprávoplatné přidání 
považováno za přidání v pořadí.
B. Obránce hraje před požadovaným vý-
nosem hlavního hráče
Pokud byl hlavní hráč požádán vzít zpět 
výnos mimo pořadí z libovolného listu 
a obránce poté zahrál kartu dříve, než 
hlavní hráč vynesl ze správného listu, 
stává se tato karta pokutovou kartou.
C. Hra provinilé strany před stanove ním 
nápravy
Zahrání hráče provinilé strany před tím, 
než byla stanovena náprava, nemá vliv 
na práva soupeřů a může být samo před-
mětem nápravy.

Hezkým psychologickým zahráním 
se blýskl Norberto Bocchi v týmovém 
turnaji Board -a-Match, který se vlastně 
hodnotí topově.

Západ Sever Východ Jih
Sementa  Bocchi             
   1♦
pas 1♠ pas 2♦
pas 3BT pas…

Bocchi vynesl ♠3, kterou vzal hlavní 
hráč dámou na stole. Následoval pře-
chod trefovým esem do ruky a káro. 
Bocchi ví, že hlavní hráč má maximál-
ně dubl, protože s devíti káry by před 
přechodem do ruky odehrál jedno vyso-
ké káro. Na ♦4 položil Bocchi ♦Q! Bez 
jistého přechodu na stůl ji hlavní hráč 
raději propustil a Bocchi získal o zdvih 
více než soupeři na druhém stole.

Pokud se vám stane, že musíte darovat 
soupeři zdvih, bývá někdy nejlepší jim 
jej darovat ve chvíli, kdy na něj ještě ne-
jsou připraveni.

Následující rozdání 
pochází z letošního 
North Island Teams 
na Novém Zélandu 
a cenu za nejlepší 
obranu roku za něj 
získal P. O. Tislevoll, 
bývalý norský, dnes 

novozélandský reprezentant.
Krabice 27, rozdával Jih, oba v první

Západ Sever Východ Jih
 Tislevoll  Ware
   pas
pas 3♠ 4♥ pas…

Jih vynesl ♠A, do kterého Sever při-
dal ♠2, což při singlu na stole byla

Brání Bocchi
Tomáš Fořt

Danajský dar
Tomáš Fořt

♠A862
♥A72
♦43
♣AK85

♠Q7
♥Q3
♦AKJ982
♣J32

♠K10543
♥K108
♦Q65
♣107

♠J9
♥J9654
♦107
♣Q964

♠K1097652
♥J
♦J64
♣KJ

♠A4
♥986
♦8752
♣A765

♠J83
♥AKQ10732
♦A
♣98

♠Q
♥54
♦KQ1093
♣Q10432
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Hotel Lions Nesuchyně je rozlehlý are-
ál se spoustou možností vyžití. Je zde 
možno provozovat řadu sportovních ak-
tivit od bowlingu přes squash, badmin-
ton, stolní tenis, adventure minigolf, 
řadu zábavných stolních her jako stolní 
fotbálek, zkouška postřehu a další. Půj-
čit si kolo, koloběžku nebo elektrokolo.
Hotel má wellness centrum s možností 
masáží a s volným vstupem do bazénu 
pro ubytované hosty. Naše hrací míst-
nost byla prostorná a umístěná v klido-
vé zóně hotelu. I pokoje pro naše ubyto-
vání byly v klidové zóně hotelu, stranou 
od rušných večerních aktivit.

Jedno z bowlingového klání vyhrála Ji-
tka Havlínová, které se podařilo shodit 
všechny kuželky jednou ranou.

Cenu fair play si zasloužil Mirek Hra-
dil, který po skončení prvního velkého 
jackpotu nahlásil chybný zápis a tím 
přišel o první místo a také o nemalou 
fi nanční cenu.

Výsledky turnajů:

Neděle 19. 8. večer, úvodní, 18 dvojic
1. Králík – Králíková 66,83%
1. Hradil – Vondráčková 66,83%
3. Batela – Batelová 60,10%
4. Fořt – Mödritzer 59,14%
5. Králíková – Štafl ová 57,46%

Pondělí 20. 8. Jackpot 1, 13 dvojic
1. Benák – Vávra 61.82%
2. Fořt – Mödritzer 61.00%
3. Batelová – Batela 59.00%
4. Tomčíková – Hradil 57.50%
5. Vronská – Frabša 54.00%

Pondělí 20. 8. večer, 16 dvojic
1. Tomčíková – Fořt 65,96%
2. Batelová – Batela 61,92%
3. Králíková – Králík 60,33%
4. Vlachová – Vlach 56,81%
5. Hlaváčová – Vronská 56,40%

Úterý 21. 8. Jackpot 2, 15 dvojic
1. Benák – Vávra 65.09%
2. Tomčíková – Mödritzer 61.55%
3. Hlaváčová – Frabša 59.80%
4. Fořt – Meduna 58.95%
5. Králíková – Králík 57.00%

preference pro nižší barvu, tedy trefy. 
Jih tedy pokračoval ♣A a dalším tre-
fem.
Partner je po pasu a již ukázal dvě esa. 
Tislevoll tedy viděl, že přirozené zahrá-
ní trumfu nevede k cíli. Hlavní hráč 
získá zdvih, odblokuje ♦A a pak přejde 
na stůl pikovým snapem. Totéž se stane 
po vrácení kára.
Zbývá tedy již jen piková barva. Ale za-
hrání ♠K vypracuje hlavnímu hráči ♠J. 
Tislevoll však našel řešení. Zahrál malý 
pik! Hlavní hráč tak sice získal levný 
zdvih, ale pořád má ještě jeden ztrátový 
pik a toho se nemůže nijak zbavit.

Za následující rozdání získal Jan Hugo 
Lie v Norsku cenu za nejlepší sehrávku 
roku 2017.

Oba v druhé, rozdával E.

Západ Sever Východ Jih
  pas 1♠
2♣ 2♥ pas 2BT
pas 4♠ pas…

Západ vynesl singl káro do desítky 
a esa. Hlavní hráč hned zahrál srdce. 
Západ hned vzal esem a vrátil srdce. Pi-
kový impas Západ propustil, ale druhý 
pik vzal Jih esem a pokračoval dalším 
pikem.

V následující koncovce Západ pokračo-
val ♠9, ale hlavní hráč jí po chvíli pře-
mýšlení propustil!

Nyní musí Západ vynést od trefového 
krále a dovolit tak hlavnímu hráči do-
stat se na stůl a na srdce zahodit všech-
na ztrátová kára.

Skvělé zahrání hlavního hráče! Kdyby 
však Západ vynesl v koncovce místo 
trumfu malý tref, dostal by se hlavní 
hráč na stůl příliš brzy a spadl by do-
konce dvakrát.

Nejlepší norská 
sehrávka
Tomáš Fořt

♠Q63
♥KQJ92
♦875
♣Q8

♠AJ1054
♥73
♦A964
♣A10

♠7
♥8654
♦KQJ103
♣732

♠K982
♥A10
♦2
♣KJ9654

♠-
♥QJ9
♦87
♣Q8

♠J5
♥-
♦964
♣A10

♠-
♥8
♦KQJ3
♣73

♠9
♥-
♦-
♣KJ9654

Nesuchyně
Eva Fořtová
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2. Benák – Vávra 64.90%
4. Králíková – Králík 55.20%
5. Vlach – Vlachová 51.60%

Pátek 24. 8. večer, 15 dvojic
1. Benák - Vávra 71.20%
2. Fořt – Mödritzer 60.40%
3. Nešev – Neševová 56.60%
4. Mullerová – Španihelová 55.51%
5. Gucklerová – Tomčíková 55.50%

Sobota 25. 8. Jackpot 6, 14 dvojic
1. Fořt – Mödritzer 67.00%
2. Ronin – Roninová 62.50%
3. Mullerová – Meduna 59.80%
4. Nešev – Neševová 51.10%
5. Benák – Gucklerová 50.40%

Nejlepšími hráči týdne, bez posledního 
jackpotu, se stali Berenika Králíková 
a Jaroslav Benák, který sice získal stej-
ný počet bodů jako Přemysl Vávra, ale 
měl lepší výsledek v individuálu.

Cenu pro nejlepší kurzistku získala Jit-
ka Havlínová.

Pořadí nejlepších hráček:
1. Králíková Berenika 192
2. Tomčíková Zdena 187
3. Vondráčková Blanka 108
4. Neševová Olga 97
5. Vlachová Zuzana 94
6. Jungová Kateřina 93
7. Webb -Johnson Carey 92
8. Gucklerová Katarina 69
9. Štafl ová Jana 63
10. Vronská Renata 47

Úterý 21. 8. večer, 17 dvojic
1. Benák – Vávra 71.34 %
2. Králíková – Králík 66.12 %
3. Vondráčková – Hradil 65.11 %
4. Fořt – Modritzer 62.60 %
5. Gucklerová – Tomčíková 58.23 %

Středa 22. 8. Jackpot 3, 16 dvojic
1. Batelová – Batela 64.6%
2. Králíková – Králík 64.0%
3. Frabša – Hradil 61.7%
4. Jungová – Webb -Johnson 58.1%
5. Štafl ová – Mullerová 54.9%

Středa 22. 8. individuál, 16 hráčů
1.-2. Frabša 61,11%
1.-2. Mullerová 61,11%
3. Gucklerová 58,89%
4. Benák 57,78%
5. Krajícová 56,67%
6. Španihelová 55,56%
7. Mödritzer 51,11%
8. Hofmanová 50,00%
9. Vávra 48,89%
10.-11. Štafl ová 46,67%
10.-11. Meduna 46,67%

Ve středu odpoledne se hrál individuál 
na čtyřech stolech, ostatní odpočívali 
u bazénu a šetřili síly na večer. Večírek 
s rautem se vydařil venku za krásného 
počasí a nejvíc zásluhou skvělých kyta-
ristů a zpěváků Mirka Hradila a Michala 
Králíka. Poseděli jsme si a zazpívali do 
pozdních večerních hodin.

Čtvrtek 23. 8. Jackpot 4, 14 dvojic
1. Benák – Vávra 67.00%
2. Batelová – Batela 62,90%
3. Tomčíková – Fořt 61,70%
4. Vondráčková – Hradil 53,80%
5. Králíková – Králík 52,70%

Čtvrtek 23. 8. večer, IMP, 17 dvojic
1. Králíková – Králík +62 IMP
2. Jungová – Webb -Johnson +56 IMP
3. Vlach – Vlachová +48 IMP
4. Nešev – Neševová +41 IMP
5. Benák – Vávra +35 IMP

Pátek 24. 8. Jackpot 5, 16 dvojic
1. Fořt – Tomčíková 66.20%
2. Frabša – Hlaváčová 64.90%
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V tomto rozdání ukázal svou techniku 
Milan Mödritzer, když získal čistý top. 
Do 2♥ vynesl Západ dvě kola kár a pak 
změnil na trefy. Milan zaimpasoval, 
Východ vzal králem a zahrál pik. Hlav-
ní hráč vzal esem, trumfnul do krále 
a zaimpasoval srdce. Když Západ ne-
přiznal, zdálo se je nutné odevzdat dvě 
kára, tref, pik a srdce.

Ale Milan se nevzdal a pokračoval tre-
fem na stůl odkud snapl káro. Pak to-
též zopakoval ještě jednou a nakonec 
odešeli pikem. Nyní mu zůstává již jen 
♥AJ za ♥Q9 Východu a ať již soupeři 
vynesou odkudkoliv cokoliv, musí ještě 
získat oba trumfové zdvihy.

Další rozdání sehrály dobře obě linky.
Krabice 11, rozdával S, oba v první.

Západ Sever Východ Jih
Mödritzer Hradil Fořt Tomčíková
   pas
2♦* kontra pas 3♣
pas 3 BT pas…

Po partnerově Multi usoudil Východ, 
že je větší šance, že partner má srdce 
a vynesl ♥Q. Stůl má o šest bodů více 
než slíbil a tak Západ raději bere zdvih 
esem a pokračuje dalším srdcem. Hlav-
ní hráč odehrál trefy, na které Západ 
zahodil srdce a Východ dvě kára.
Pak následovalo ♦A do kterého spadla 
dáma. Mirek správně usoudil, že dáma 
je singl. Pak se jeví, že Západ měl tři 
piky, od kterých se mu nechce odhazo-
vat. Zahrál tedy velmi představivě pik 
do krále a pak pikového kluka. Západ 
prošel testem a kluka pokryl dámou. 
Hlavní hráč pokryl esem a nyní byl 
testován Východ. Pokud přidá malou, 
bude v dalším zdvihu vpuštěn na de-
sítku a musí vynést od ♦J. Východ ale 
odblokoval desítku, takže hlavní hráč 
musel odehrát ještě druhé vysoké káro 
a zahodil karty.

Letošní nejdůležitější bridžová událost 
se odehrála ve fl oridském Orlandu.
Světová serie se konala v týmech i v pá-
rech a to vždy v kategoriích Open, 
Ženy, Senioři a Mixy. Nejcenější trofej 
Rosenblum Cup mezi 96 družstvy ze 43 
zemí získal tým: Pierre Zimmermann, 
Franck Multon, Geir Helgemo, Tor 
Helness, Piotr Gawrys a Michal Klu-
kowski. V párech zvítězili mladí Švé-
dové: Mikael Rimstedt a Ola Rimstedt.

Pořadí nejlepších hráčů:
1. Fořt Tomáš 245
2. Benák Jaroslav 241
3. Vávra Přemysl 232
4. Králík Michal 192
5. Mödritzer Miloslav 167
6. Hradil Miroslav 147
7. Frabša Zdeněk 107
8. Vlach Daniel 86
9. Meduna Jan 79
10. Nešev Ivan 58

Kompletní výsledky všech turnajů, hi-
ghscorer a fotografi e z hraní, z hotelu 
i z rautů jsou na internetu:
http://eva.fort.cz/nes18/v.html

A ještě několik zajímavých rozdání.
Krabice 13, rozdával N, oba v druhé.

Západ Sever Východ Jih
 1♥ 2♦ 2♥
pas 3♥ pas 4♥
pas…

Sever sehrával 4♥ po károvém výnosu. 
Jistě odevzdá tref a srdce. Pokud nesedí 
pik, což je po zásahu Východu pravdě-
podobné, ztratí hlavní hráč ještě dva 
pikové zdvihy.

Hlavní hráč vzal výnos a hned pokra-
čoval károvým snapem. Pak zahrál 
♣Q, kterou Východ vzal a pokračoval 
kárem. Hlavní hráč opět snapl, odehrál 
dva vysoké trumfy, přešel na stůl tre-
fem a přebil v ruce poslední káro po-
sledním trumfem.
Na další tref je již Východ v bezvý-
chodné situaci. Když snapne, muže sice 
odehrát vysoké káro, ale pak zahraje 
pik do vidličky hlavního hráče. Kdyby 
Východ odmítl tref snapnout a zahodil 
by pik, pak bude vpuštěn trumfem.

Krabice 24, rozdával W, oba v první.

♠AQ87
♥AK852
♦7
♣Q64

♠654
♥943
♦A843
♣KJ7

♠K103
♥Q106
♦KJ1095
♣A10

♠J92
♥J7
♦Q62
♣98532 

♠J654
♥K4
♦J1097
♣AJ9

♠A9
♥AJ10763
♦54
♣Q83

♠K73
♥Q985
♦63
♣K762

♠Q1082
♥2
♦AKQ82
♣1054

♠A763
♥K6
♦AK8
♣AK64

♠KJ4
♥542
♦1075
♣Q532

♠1085
♥Q8
♦J96432
♣J7

♠Q92
♥AJ10973
♦Q
♣1098

15. World 
Bridge Series
Tomáš Fořt



Strana 15Strana 14

ale nárok na dvě místa a tak o to dru-
hé proběhnou další kvalifi kační boje až 
příští rok.
Ve fi nále na 120 rozdání mezi týmy 
NICKELL (Katz - Nickell, Levin - 
Weinstein, Meckstroth - Rodwell) 
a HAMMAN (Bathurst - J. Lall, H. 
Lall - Milner, Mahmood – Pszczola) se 
rozhodovalo až v úplném závěru.
Tým HAMMAN měl název podle své 
kapitánky Petry Hamman a družstvo 
jejího muže Boba Hammana vyřadili 
již v semifi nále.

Po 75 rozdáních prohrával tým HAM-
MAN již o 56 IMP, avšak v šesté pat-
náctce něco dohnali a sedmé patnáctce 
dokonce zvítězili 60:6 a překlopili tak 
skóre před posledním kolem stav zápa-
su ve svůj prospěch. Posledních deset 
rozdání tak bylo neuvěřitelně dramatic-
kých.

Krabice 111, rozdával N, NS v druhé.

Meckstroth - Rodwell vydražili hodně 
ostrých 7♠. Zdvihy sice nikde neutíkají, 
ale na druhou stranu jich třináct nebude 

snadné najít. Hlavní hráč vzal pikový 
výnos králem, hned zahrál ♦AK a pak 
i desítku, kterou snapl trumfovou pět-
kou. Jih přesnapl a bylo po partii. Kdy-
by byl býval hlavní hráč věděl, že jsou 
trumfy 2-2, trumfnul by dvakrát a pak 
by mohl po odehrání vysokých kár 
zahrát a propustit ♦10 na impas proti 
trumfům.
Bathurst – Lall se zastavili na až pří-
liš bezpečných 4♠, ale získali 11 IMP. 
Ny ní zase devět krabic před koncem 
vedl HAMMAN o 45 IMP a zdálo se 
vše rozhodnuto. Pak ale HAMMAN na 
rozdíl od svých soupeřů spadl ze tří BT 
a v dalším rozdání nevydražil hru. Poté 
následoval slem.

Krabice 116, rozdával E, oba v druhé.

Zia Mahmood a Jacek Pszczola se za-
stavili na 4♠, které Meckstroth a Rod-
well raději nepředražili v kárech. V dru-
hé hře by to nepřineslo velký zisk, ani 
kdyby soupeři nebránili zcela přesně 
a navíc by je mohli vyhnat do snadno 
splnitelného slemu. Hlavní hráč snapl

Pro nás je zajímavé, že za mixový tým 
WILSON hrála Magda Tichá. Ve fi ná-
le sice podlehli družstvu Manfi eld, ale 
i tak šlo o další obrovský úspěch.

Magda Tichá v Orlandu

Asi nejlepší obranu turnaje předvedl 
Brazilec Pablo Ravenna v souboji týmu 
Chagas a Lavazzou.

Krabice 24, rozdával W, oba v první.

Západ Sever Východ Jih
Thoma Bilde Ravenna Duboin
1♣ 1♠ kontra pas
4♥ 4♠ pas pas
kontra pas…

Zdá se, že ani nejpřesnější obrana (♣A, 
káro do esa, trefový snap a trumf) by 
nezabránila splnění, když hlavní hráč 
stejně stihne snapnout srdce a druhé za-
hodit na ♣K.
Po odehrání ♣A však Ravenna hned po-
kračoval trumfem, aby omezil snapy na 
stole. Zachoval si kluka a zahrál ♠2. Part-
ner položil dámu a hlavní hráč vzal esem.
Bilde pokračoval trefem, který Raven-
na nesnapl, ale velmi rychle zahodil ♥8! 
Snap by vytvořil přechod ♠9 na vysoké 
trefy. Bilde nyní zahrál ♣6 a přidanou 
dámu snapl ♠7. Ravenna opět nesnapl! 
Hlavní hráč tedy přešel na stůl srdco-
vým snapem a zahrál vypracovaný tref. 
Věřil, že buď donutí Západ snapnou od 
♠J4 nebo zahodí poslední ztrátové srdce 
a splní.
Když Západ snap tref pikovou čtyř-
kou, Bilde samozřejmě zahodil srdce 
a chytal se ukázat karty. Ale Ravenna 
také zahodil poslední srdce. Západ pak 
odehrál vysoké káro a poslal srdcovou 
promoci.

Nejen Evropa, ale i severní Amerika 
pořádá kvalifi kace na Bermuda Bowl 
v Sanya. Letos se jej zúčastnilo 21 
družstev a počet se postupně kvalifi ka-
cemi omezoval, až se nejlepší dva utka-
li ve fi nále o první postupové místo na 
mistrovství světa. Severní Amerika má

♠AK107653
♥A104
♦J
♣32

♠98
♥J
♦1052
♣KJ109765

♠J2
♥87653
♦98743
♣A

♠Q4
♥KQ92
♦AKQ6
♣Q84

Kvalifi kace na 
Bermuda Bowl
Tomáš Fořt

♠108
♥Q106
♦J6432
♣965

♠J3
♥9732
♦Q9
♣AQJ72

♠AQ7654
♥AK
♦-
♣K10843

♠K92
♥J854
♦AK10875
♣-

♠AK63
♥K9864
♦-
♣J1086

♠Q87542
♥A53
♦52
♣AQ

♠109
♥J
♦AKQ976
♣K543

♠J
♥Q1072
♦J10843
♣972
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Na podzim jsme vybírali destinaci, kde 
je ještě začátkem října teplé moře. Jako 
prodloužení léta jsme zvolili řecký ost-
rov Rhodos a konkrétně Faliraki, které 
leží na východní části ostrova ve vel-
kém zálivu, kde je moře mělké a voda 
krásně teplá.

I výběr hotelu se povedl, náš hotel Apo-
llo Beach měl písčitou pláž a mezi pláží 
a mořem velké travnaté prostranství. 
Na něm bylo hotelovým hostům zdar-
ma k dispozici velké množství lehátek 
i slunečníků. Nebyla tedy vůbec nouze 
o prostor, nemusela se ráno obsazo-
vat lehátka, všude bylo spoustu místa, 
i když hotel byl plně obsazen.

Hotel byl čtyřhvězdičkový, s výbornou 
kuchyní a pohodlnými pokoji. Hrací 
místnost byla ve vedlejším pětihvězdič-
kovém hotelu a byl to velký a výborně 
osvětlený sál, připravený na bridž včet-
ně zelených fi lcových stolů a výrazných 
stolových čísel. Dokonce zde byla i čes-
ká servírka, která nás přišla pozdravit 

do hracího sálu. V hotelu Apollo jsou 
na bridž připraveni, jezdí sem pravidel-
ně skupina švýcarských a německých 
bridžistů, kteří hrají až na 15 stolech.

Tomáš měl opět každé odpoledne své 
přednášky na různá bridžová témata, 
o které vždy bývá velký zájem.

Výsledky turnajů
Neděle 30. 9., 13 dvojic
1. Fořt – Vacek 59,50%
2. Coňková – Laštovička 58,00%
3. Neševová – Nešev 54,50%
4. Tomčíková – Fořtová 54,09%
5. Dohnálková – Dohnálek 53,50%
 

Pondělí 1. 10., 13 dvojic
1. Fořtová – Fořt 67,73%
2. Bosáková – Siničáková 64,00%
3. Coňková – Laštovička 57,50%
4. Kotěšovcová – Matějovicová 56,50%
5. Rokosová – Wirthová 55,00%

kárový výnos, a když seděl ♣K, splnil 
všech 13 zdvihů za 710. Naopak Wein-
stein – Levin došli do 6♠ a získali 13 
IMP.
Tak bylo po pěti krabicích skóre vyrov-
nané 225:225. V následujících krabicích 
se moc nezměnilo a tak před poslední 
krabicí byl vyrovnaný stav 229:229.

Krabice 120, rozdával E, oba v první.

Tentokrát se na 4♠ zastavili Weinstein – 
Levin. Když soupeři zahájili obranu 
zahráním ♥AK, bylo snadné vypraco-
vat ♥J a zahodit na něj a káro dva trefy. 
Splnili tak 480.

Mahmood – Pszczola vydražili 6♠. 
Vý chod vynesl ♥A a pokračoval ♦7. 
Všechny oči byly nyní upřeny na Pszc-
zolu, který musí uhodnout dámu. Neu-
hodl a vystavil tak jízdenku do Sa -nya 
pro družstvo NICKEL.
Ke splnění vede ještě více cest, ale je 
snadné je hledat po partii, když již ví-
me, jak karty ve skutečnosti ležely. 
Kromě impasu na druhou stranu mohl 

například hlavní hráč také dohrát do 
koncovky:

Nyní na poslední pik musí Východ dr-
žet srdce a Západ káro. Pak stačí zahrát 
trefy shora. Pokud by se Západ pokusil 
pozičně držet obě červené barvy, bude 
ještě jasnější, že trefy vypadnou.

20. 10. 2018 proběhlo mistrovství re-
publiky smíšených párů. Z 26 dvojic 
získali medaile:

1. Macurová – Janas 60.30%
2. Fořtová – Fořt 59.42%
3. Kupková – Žylka 55.65%
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Pátek, 5. 10., 11 dvojic
1. Tomčíková – Fořtová 60,63%
2. Bihelerová – Rosolová 58,75%
3. Coňková – Laštovička 56,25%
4. Bosáková – Vacek 54,38%
5. Jungová – Webb -Johnson 53,75%

Do hlavního města Rhodos bylo možné 
dojet místním autobusem, který jezdil 
několikrát za hodinu. V městě Rhodos 
je k vidění řada památek jako napří-
klad velmistrův palác. Můžete se projít 
romantickými uličkami hlavního měs-
ta, posedět v tavernách nebo nakoupit 
suvenýry. Typické pro Rhodos jsou su-
venýry s motivem oslíka. Účastníci se 
zúčastnili i výletů pořádaných cestovní 
kanceláří, jeli na výlet lodí nebo si půj-
čili auta a projeli celý ostrov sami.

Akropole Lindosu
Třemi vypůjčenými auty jsme uděla-
li okruh po ostrově. Jeli jsme se podí-
vat na Akropoli města Rhodos, starý 
klášter Filerimos a nakonec na jih do 
městečka Lindos, což je typicky řecké 
„bílo -modré“ město. Zde také někteří 
vyzkoušeli i mírně adrenalinový záži-
tek – cestu na oslících do kopce k Ak-
ropolis a zpět dolů. Ti méně odvážní 
se mohli usadit na některé z restaurací 
na střechách, dát si tam oběd a těšit se 
z krásného výhledu na záliv a na Ak-
ropolis. Ti nejzdatnější vyšlapali celý 
kopec pěšky a odměnou jim byl krás-
ný výhled a dobrý pocit ze sportovního 
výkonu za památkami Řecka.
Pořadí nejlepších hráčů:
1. Fořtová Eva 146
1. Fořt Tomáš 146
3. Laštovička Zdeněk 131
4. Tomčíková Zdena 95
5. Vacek Jiří 88
6. Bosáková Zdenka 74
7. Kotěšovcová Jitka 67
8. Coňková Marcela 66
9. Rokosová Eva 58
10. Jungová Kateřina 49
10. Webb -Johnson Carey 49

Hrací sál, prostorný a světlý

Úterý 2. 10., 12 dvojic
1. Fořt – Tomčíková 62,73%
2. Laštovička – Fořtová 58,18%
3. Bosáková – Siničáková 57,27%
4. Webb -Johnson – Jungová 54,09%
5. Rokosová – Wirthová 53,64%

Středa 3. 10., 11 dvojic
1. Rokosová – Vacek 63,13%
2. Kotěšovcová – Laštovička 61,25%
3. Jungová – Webb -Johnson 59,38%
4. Dohnálková – Fořt 56,88%
5. Fořtová – Tomčíková 55,63%

Čtvrtek 4. 10., 11 dvojic
1. Fořtová – Fořt 67,50%
2. Kotěšovcová – Laštovička 54,38%
3. Neševová – Nešev 53,13%
3. Tomanová – Orel 53,13%
5. Bosáková – Siničáková 52,50%

Grilovaní garnáti k večeři

Pobyt jsme tentokrát objednali jen s po-
lopenzí, ta ale bohatě stačila. K obědu 
bylo možno si dát něco malého ve snack 
baru.
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Kompletní výsledky všech turnajů 
včetně higscorera, fotografi e z hraní, 
z hotelu i z výletů jsou na internetu:
http://eva.fort.cz/Rhodos2018/v.html

Zákaz elektronických zařízení
Na letošních světových hrách v Orlan-
du byl ještě více rozšířen zákaz použí-
vání komunikačních zařízení. Do hrací 
místnosti nesměly být přineseny žádné 
telefony nebo tablety a to ani v letovém 
módu nebo vypnuté. To se týkalo nejen 
hráčů, ale i kapitánů nebo diváků.

Mezinárodní mistrovství Slovenka
Letošní párové Mistrovství Slovenska 
se hrálo 28.–30. 9. v Popradu. Zvítězil 
v něm český pár Eva a Petr Bahníkovi.

Hry malých federací
Jedenáctý ročník Her malých federací 
se uskutečnil v Budapešti 25.–27. 10. 
Českou republiku reprezentovali Vozá-
bal – Šlemr, Martynek – Pulkrab 
a Bouřa - Králík. Družstvo skončilo na 
4. místě z 18. Zvítězilo Lotyšsko před 
Chorvatskem a Maďarskem.

World University Championships
Mistrovství se konalo v daleké Číně. 
Po dvou kolech každý s každým skon-
čilo české družstvo ve složení Botur, 
Klemš, Kohutová, Kolek, Melčák, Voj-
tík a NPC Macura na skvělém třetím 
místě.
Czech Bridge Tour 2018
Vítězem se stal O. Bahník, na 2. místě 
se umístil Scháňka a na 3. místě Žmak.

• Nováček přijde do klubu a prohlíží si na 
stěně plakát z mezinárodního turnaje. 
Prohlíží si datum konání a říká „Tady 
se hraje velký turnaj zrovna na moje 
narozeniny.“ „Ale to bylo v roce 2004,“ 
říkám mu. „To nevadí, tehdy jsem měl 
také narozeniny,“ odpovídá hráč.

• Stůl vykládá karty velice pomalu 
jednu po druhé a pečlivě je rovná 
a rovná. Jeden obránce říká: „Partne-
re, ten závazek asi nejde porazit, když 
nikdy neuvidíme karty stolu.“

• Na turnaji v klubu BKP si hráč 
pro hlíží promítané pořadí a hlásí 
part nerce: „Jsme poslední, ale to je 
způsobeno tím, že všichni slabší hráči 
jsou na bridžových týdnech.“

• „To ale byla blbá marka!“ „To nebyla 
marka, to byl singl.“

• Ke stolu přichází manželská dvojice 
a hodnotí minulou partii: „Je to jako 
vždy, ty jsi to špatně vylicitovala a já 
jsem to špatně sehrál.“

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, . . /

Lesní chata Kořenov
30. 6.–6. 7. 2019

Celý třípatrový hotel je po cel-
kové rekonstrukci a je zde 
výtah. Všechny pokoje jsou 
nově opravené, s kompletním 
příslušenstvím, většinou jsou 
dvoulůžkové, některé větší. Ve 
všech pokojích jsou manželské 
postele, jsou možné od sebe od-
strčit, ale obtížně – nábytek je 
masivní. Celý hotel je nekuřácký, 
tři pokoje mají balkon, na kterém 
je možné kouřit. U hotelu je te-
nisový kurt, uv nitř ping -pongový 
stůl. V hrací místnosti jsou čtver-
cové stoly, v hotelu je wellness 
centrum s dvěma vířivkami 
a saunou, v okolí jsou houbové 
lesy a krásná příroda, také přímo 
u chaty vede cyklostezka. Pokud 
nás bude alespoň 60, budeme 
mít celý hotel jen pro sebe. Psí 
miláčky můžete vzít s sebou, 
poplatek za pejska je 100 Kč za 
den – úhrada v hotovosti na re-
cepci.

Polopenze (bez oběda nebo bez večeře) 4.990
Plná penze 5.290
Příplatek za samostatný pokoj za den 200

Tato cena je garantována pro naše účastníky, 
kteří se závazně přihlásí do 31. 3. Poté budou 
další přihlášky možné po dohodě dle kapacit-
ních možností hotelu.
Prosím o zaplacení zálohy 1.000 Kč za oso-
bu současně s přihlášením na číslo účtu 
126279051/0300 nebo v hotovosti v klubu. Po-
kud se odhlásíte po 1. 4. a nenajde se náhradník, 
bude záloha použita jako stornopoplatek.
Program letního bridžového týdne:
• Úvodní welcome drink se šampaňským.
• Dopolední jackpoty s párovým hodnocením.
• Večerní turnaje (párové, IMP, barometr, indi-

viduál).
• Večírek s grilováním.
• Odpolední zdokonalovací lekce s hraním 

připrave ných partií a rozborem.
• Celý týden budeme hrát o body a soutěžit 

o nejlepšího hráče.

Pobyt začíná v neděli večeří, končí v sobo-
tu obědem. Doplatek přivezte s sebou - vybe-
ru až na místě v hotovosti po příjezdu a hned 
odevzdám za celou skupinu. Těším se na vás.

Krátce
Tomáš Fořt

Odposlechnuto
Eva Fořtová



Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, . . /

Na jaře
na Tureckou riviéru

SPICE HO-
TEL & SPA*****

Hotel leží 2 km od centra 
letoviska Belek, přímo na 
vlastní hotelové oblázkovo-
písečné pláži. Belek je 
novější letovisko s opravdu 
luxusními hotely a řadou 
udržovaných golfových 
hřišť. Splní i ty nejnároč-
nější požadavky na kvalitní 
dovolenou. 12 km dlouhá 
písečná pláž, četné piniové 
háje, eukalypty a udržované 
zahrady jsou důvodem, proč 
je Belek chráněnou přírodní 
rezervací.

Zájezd objednávám u CK 
Neckermann.

Odlet 25. 5. 2019 1150-1545

Praha - Antalya
Návrat 1. 6. 2019 1635-1850

Antalya - Praha

Termín a cena s all inclusive (v ceně je započítána 
sleva fi rst minute 20% platná do 31. 1.):

25. 5.–1. 6. 2019 1 týden
osoba nad 60 let ve dvoulůžkovém pokoji 18.889 Kč
osoba do 60 let ve dvoulůžkovém pokoji 20.017 Kč

Cena za dítě do 13 let je 9.039 Kč.
Za příplatek cca 1.000 nebo 2.000 Kč je možné ob-
jednat pokoj s bočním nebo přímým výhledem na 
moře
• Lehátka, slunečníky a osušky na pláži i u bazénu 

zdarma.
• Velké množství barů a restaurací, plážový bar.
• V rozlehlém venkovním areálu bazénový komplex 

(cca 5 000 m2) a 7 skluzavek, bar u bazénu. Dětské 
hřiště, samostatný dětský bazén a malý vodní park.

• WiFi v lobby a na pokojích zdarma.
• Wellness: Otevírací doba od 800 do 2000 hodin.
• Zdarma: krytý bazén, sauna, vířivka a solárium. 

Za poplatek: různé druhy masáží a kosmetických 
ošetření.

• Stravování all inclusive včetně barů u bazénů, 
u moře a půlnočního snacku.

• Tradiční odpolední přednášky na libovolná brid-
žová témata.

• Hrajeme každý večer.

Spice Hotel & SPA*****


